
Klasa 4 Technika 

1. Jestem bezpieczny 

NaCoBeZu 

 znam zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,  

 znam znaki bezpieczeństwa: ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, 
ewakuacyjne, przeciwpożarowej, 

 wiem, którędy przebiega droga ewakuacyjna w szkole, 

 znam zasady postępowania podczas pożaru, 
wiem gdzie znajduje się droga ewakuacyjna w szkole, 

 znam podstawowe zasady bezpiecznego zachowania podczas   nieobecności 
rodziców, 

 wiem, że należy zachować bezpieczeństwo w drodze do szkoły, 

 znam zasady bezpiecznej zabawy, 

 znam sposoby udzielania pomocy w wypadku skaleczenia, oparzenia, 
krwotoku z nosa, 

 wiem, gdzie szukać pomocy, zna numery telefonów alarmowych. 
 
 
2. Materiały konstrukcyjne – drewno 
 
NaCoBeZu 

 określa drewno jako materiał konstrukcyjny stosowany  
w przemyśle budowlanym, papierniczym, kolejnictwie, meblarstwie, 

 zauważa różnice w budowie drzew liściastych i iglastych, 

 wymienia przykłady różnych gatunków drzew, 

 opisuję budowę drzewa, 

 znam i określam właściwości drewna: barwę, rysunek, twardość, zapach, 

 znam proces technologiczny pozyskiwania produktów tartacznych, 

 znam różne materiały drzewne: belki, deski, klejonki, sklejki, forniry i płyty z 
odpadów, 

 potrafię wymienić narzędzia do obróbki drewna i określa ich zastosowanie, 

 znam zawody związane z obróbką drewna, dopasowuje wytwory pracy do ich 
wytwórców i stosuje odpowiednią terminologię, 

 tworzę odręczny szkic rysunkowy – projekt ramki, 

 wykonuję pracę wg określonego  założenia, z uwzględnieniem projektu, 

 umiem bezpiecznie posługiwać się narzędziami, 

 potrafię przestrzegać zasad bezpieczeństwa, 

 znam sposoby łączenia drewna, 

 wiem, jak przebiega proces technologiczny łączenia drewna przez klejenie. 
 

 

 

 



3. Wychowanie komunikacyjne 

NaCoBeZu 

 znam przepisy dotyczące ruchu pieszych, 

 rozpoznaję i określam znaki drogowe regulujące ruch pieszych, 

 rozumiem sens noszenia elementów odblaskowych, szczególnie nocą, 

 wiem, jak należy bezpiecznie przechodzić przez jezdnię: bez sygnalizacji 
świetlnej, z sygnalizacją świetlną, bez wyznaczonego przejścia dla pieszych, 

 znam zasady przechodzenia przez tory kolejowe i jestem świadomy zagrożeń 
wynikających z niewłaściwych zachowań na drodze, 

 rozumiem zasady poruszania się  w kolumnie pieszych, 

 wymieniam warunki niezbędne do zdobycia karty rowerowej, 

 zdobywam kartę rowerową (wymaganie na ocenę bardzo dobrą) wyjaśniam 
zasady działania i funkcjonowania poszczególnych układów w rowerze 

 potrafię przygotować rower do jazdy, 

 znam i stosuję zasady poruszania się rowerzysty po drodze rowerowej, 
chodniku i jezdni, 

 znam znaki drogowe i stosuje się do nich, 

 omawiam  właściwy sposób wykonania manewrów wymijania, omijania, 
wyprzedzania i zawracania, 

 wymieniam miejsca i sytuacje, w których obowiązuje zakaz wyprzedzania i 
zawracania, 

 znam terminy: pojazd uprzywilejowany, skrzyżowanie równorzędne, 
skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem przejazdu, skrzyżowanie o ruchu 
kierowanym sygnalizacją świetlną, 

 skrzyżowanie o ruchu okrężnym, 

 wymieniam i omawiam najczęstsze przyczyny wypadków z udziałem 
rowerzystów, 

 wypowiadam się na temat zasady ograniczonego zaufania. 
 
 
 
 
 


